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Nieuws 

 

Geboorte:   

 
 

 Ave, ° 15-5-2018 

dochtertje van meester Louis  
 

 

 

-------------------------------- 

 

 

OPROEP… 

 
Oeps, een ongelukje...  

 

Indien uw peuter of kleuter 

reservekledij mee krijgt van de 

school, gelieve deze zeker 

terug te bezorgen aan de 

opvang, zo hebben we steeds 

een oplossing. Als u nog lange 

broeken of shorts in de maten 

92-98-104 (2-4 jaar) zou 

hebben, zijn deze welkom in 

de opvang. Alvast dank! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbije activiteiten  

27/4 Loepmoment: “opgroeien!”  

 zie foto’s op website SFB in beeld  

 http://www.sfb-melle.be/fotos-2017-

2018.html 

 

2/5     Op woensdag 2 mei gingen we op uitstap naar de tuin 

van Kina.  In kleine groepjes deden we een lentezoektocht en 

leerden zo heel wat bij over de natuur.   We leerden ook hoe 

we een stekje konden nemen van een plant.  Dat plantje 

mochten we meenemen naar huis om verder goed te 

verzorgen (klas 3A)  zie website lager blog 3AB 

 

 

begin mei Enkele mama’s kwamen op bezoek in onze 

klas om een verhaal te vertellen, nagels te 

lakken, een modeshow te organiseren, 

fruitsla te snijden,... Foto’s zijn terug te 

vinden op de klasblog. zie website lager 

blog 2KLB juf Rani 

 

mei  We (3A en 3B) werkten al hard in onze moestuin.  Alles 

begint nu te groeien en te bloeien.  We mogen alleen niet 

vergeten om alles water te geven.  En er moet ook regelmatig 

onkruid gewied worden.  zie website, lager blog 3AB 

 

9/5 5A en 5B kregen een zeer leuke 

workshop van Trashbeatz en 

maakten een eigen 

muziekstukje. Foto’s en een 

filmpje hiervan zijn terug te 

vinden op de klasblog! 

 zie website, blog lager 5A  
          

9/5 Mama-dans: Speciaal voor moederdag werden alle mama’s 

uitgenodigd op school voor een verrassing. De kleuters 

deden een dansje, eerst alleen, daarna samen met hun 

mama!  

 zie foto’s op website SFB in beeld  

 

 

   

 



 

 

UIT DE KINDERMOND 

 
 

Ik kijk al uit naar de 

“champignonnen” die in de lucht 

hangen op opa’s feest!  

Je weet wel, champignonnen, die 

bolletjes die aan een draadje 

hangen aan de muur en licht geven 

als het donker wordt. (2KLB) 

 

 

Na de vraag ‘Wat weet je allemaal 

over de koe?’,  kreeg ik het 

antwoord ‘een luier’… (2A) 

 

ZORG KLEUTERS 

 

MOTORIEK: KLEUTERTIP 
 

Ook je kleuter heeft nog heel veel 

nood aan handengymnastiek die ze 

krijgen door volgende activiteiten: 

Kneden, boetseren, scheuren, 

grijptangen, parels rijgen, torens 

bouwen met kleinere blokjes, 

steeknagels, enz 

Voor de grotere kleuters kunnen we 

iets fijner gaan werken door volgende 

materialen aan te bieden: 

tolletjes, pincetten, druppeltellers, 

vlechten, knikkeren, wasknijpers, 

vingerpopjes, vingerspelletjes met 

keukenelastiek,.. 

Een pengreep leer je niet aan, maar 

een pengreep groeit vanuit de 

ontwikkeling als je alle stapjes 

doorloopt. 

14/5 Het zesde leerjaar organiseerde een knappe 

landententoonstelling! We leerden 12 landen kennen uit 6 

verschillende werelddelen. Het vierde en vijfde leerjaar 

kwam op bezoek en zag dat het goed was! zie website, 

lager blog 6A en 6B 

  

14/5-16/5 Wij gingen op boerderijklas in de 

Vierhoekhoeve! (2A en 2B) 

 zie website, blog lager 2AB 

 

14/5-28/5 We(3A en 3B) kregen begin mei een koker opgestuurd met de 

kokerpost.  Deze koker kwam van de SuperWereldMol.  

Hij vroeg ons om mee op onderzoek te gaan, want hij 

had een aantal vreemde voorwerpen gevonden.  We 

onderzochten deze voorwerpen goed en gingen met 

onze onderzoeksresultaten op bezoek in zijn 

mollennest.  We maakten er kennis met kinderen uit 

Senegal, Guatemala en India en leerden hoe zij daar leven. zie 

website, blog lager 3AB 

 

16/5-23/5 Het vijfde en zesde leerjaar samen tegen kanker! We sloegen 

opnieuw de handen in elkaar en aan de hand van 4 

verschillende activiteiten leerden we wat meer over wat 

kanker is, hoe we zelf gezonder kunnen leven en hoe we 

mensen die met de ziekte geconfronteerd worden een beetje 

kunnen helpen.  

 Op onze klasblogs (5de en 6de lj) vind je foto’s en filmpjes van 

onze ‘iedereen tegen kanker-voormiddagen’. 

 

18/5 Het vierde leerjaar ging op schoolreis 

naar de Zoo van Antwerpen. 

 zie website, blog lager 4AB 

 

27/5 Op zondag 27 mei 

hadden we onze jaarlijkse BBQ en schoolfeest. Geniet 

nog even na en bekijk de sfeerbeelden op  de  website 

SFB in beeld  

 

Komende activiteiten 

1/6  Toneel Kopergieterij (2de lj.)     

7/6  Tuin van Kina – bijenmuseum (2A) 

  Schoolreis De Sierk (Den Haan) (3de kl. ABC) 

8/6  Tuin van Kina – bijenmuseum  (2B) 
11/6  ‘k zag 2 beren (6A) 
12/6  ‘k zag 2 beren (6B) 

15/6   Schoolreis Harry Malter (2de kl.AB) 

19/6  Sportdag 1ste-4de leerjaar 

22/6  Schoolreis 5de leerjaar 

26/6  Sportdag Nieuwdonk Berlare (5de lj.) 

28/6  Afscheid 6de leerjaar 

29/6  School eindigt om 11u.! 

   


